DETTA HÄNDER
Kolbullar serveras i jaktstugan i Gravbacka
sö 29 mars kl 11.00-15.00. Passa gärna på
att ta en skön promenad. Väl mött!
//Kolbulle-kommittén
Angeltävling på Skogssjön
Långfredagen 10 april kl 07.00-12.00.
2-mannalag med 10 don/ lag.
Kostnad: vuxna 100 kr/ lag, ungdomslag
upp till 18 år 50 kr/ lag.
Anmälan på plats innan start. Penningpris
för 1-3 plats, även sponsrade priser.
Om isen inte tillåter fiske meddelas detta
på anslagstavlorna samt www.bobygda.se
senast onsdag 8 april.
Frågor besvaras av Per 0653-210 66, 070268 75 23
//Per & Daniel Hermansson

ÖNSKAS HYRA
HUS ÖNSKAS HYRA I BOBYGDEN
Hus hyres omg. Allt av intresse.
Ring Fredrik 073-031 79 90.

Ny fräsch design på vår hemsida!

www.bobygda.se

FÖRENINGSNYTT
Bobygdsbladet kommer från och med i sommar enbart att delas ut i postlådorna i Bobygden, ej skickas till medlemmar utanför bygden. Bobygdsbladet publiceras även på vår
hemsida www.bobygda.se. Om du inte har
möjlighet att läsa bladet på nätet kan du få
det hemskickat, ring Anna 213 30 eller Gun
212 12 eller maila till info@bobygda.se.

KALLELSE
Årsmöte Bobygdens Framtid
Torsdag 23 april kl. 19.00 i matsalen
Bobygda Skola. Välkomna!

UTHYRES
Bobygdsgårdens samlingslokal är en
lämplig lokal till många olika aktiviteter, till
ett vettigt pris.
Hyr den en hel helg för 600 kronor, t ex
för en fest eller helgkurs. Du kan förbereda
evenemanget på fredag, ha festen på lördag
och städa söndag.
Att hyra lokalen i fyra timmar kostar 200
kronor, passande till möten, kvällskurser
eller barnkalas.
Ring Ulla-Britt 0653-21059 eller
073-0365465 om du vill boka.

BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID
Den medlemsinsats (250 kr) du betalar för att bli medlem i föreningen kan ses som en ”aktie”
i föreningen. Insatsen betalas bara en gång och kan återfås vid utträde. Sätt in 300 kronor som
en engångssumma på postgiro 76 31 50-0 så blir ni medlem. Årsavgiften är sen 50 kronor /år.
Medlemsantalet ligger nu på ca 200 familjer. Läs mer om vad som händer på vår hemsida www.
bobygda.se
BOBYGDSBLADET DELAS UT
till samtliga hushåll i Bobygden och skickas till medlemmar i Bobygdens Framtid som bor utanför Bobygden. Om du vill skriva något, annonsera eller på annat sätt hjälpa till med bladet så
är vi väldigt tacksamma för hjälp, tips och idéer. Kontakta Per 21150, Anna 21330, Gun 21212
eller maila oss på info@bobygda.se

Informationsblad för Bobygdens Framtid

www.bobygda.se
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Vindkraftverk i
Glombo
RES Skandinavien AB (RES) planerar att bygga
en vindkraftanläggning på de två höjderna
Prättingberg och Kälen, ca 10 km söder om Delsbo i Hudiksvalls kommun.
Ett samrådsmöte för alla intresserade hölls den 23 mars på Bobygdsgården. RES informerade
om vindkraftanläggningens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Drygt 70 personer kom till mötet.
Samrådsprocessen pågår till den 20 april, 2009 och fram till dess går det bra att inkomma med
skriftliga synpunkter till adressen:”Glombo”, RES Skandinavien AB, Box 53195, 400 15 Göteborg. e-post: karl@resskandinavien.se. Det går även bra att ringa till Karl Johan Hellbom på
tel 076-11 65 323
Vindkraftanläggningen beräknas omfatta 9-11 vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. (Ett vindkraftverk på 2 MW försörjer ca 1000 villor med hushållsel).
8 av vindkraftverken planeras på Prättingberg och 2 av vindkraftverken på Kälen.
Fabrikat på vindkraftverken är ännu inte fastlagt och totalhöjden beräknas till ca 160 m. Den
tilltänkta platsen ligger i ett område med god potential för vindkraftproduktion.
För ytterligare information om vad Glombo vindkraftanläggnings miljökonsekvensbeskrivning kommer att beröra går att läsa i dokumenten ”MKB-skelett” som finns att hitta på www.
resskandinavien.se.
RES planerar att lämna in ansökan om miljötillstånd hos Länsstyrelsen och ansökan om
bygglov hos kommunen i maj 2009.
								
Läs mer på sid 3

Dags att betala in
medlemsavgiften!
Se bifogad information

Traditionell
angeltävling
på Skogssjön
på långfredag!

Mer info under Detta Händer

Färga påskägg
Att färga ägg är något som är roligt att göra ihop med barnen. Äggen kan färgas i en
mängd olika vackra nyanser med hjälp av mat som du hittar i ditt eget skafferiet. Vill du
göra extra vackra ägg kan du sätta på ett klistermärke eller rub on i form av en bokstav
på ägget innan du färgar det. När ägget är färdigfärgat tar du av bokstaven och kan skriva
ord med bokstäverna på äggen.
Börja med att koka ihop en lösningen med hjälp av exempelvis kaffe, rödkål eller gurkmeja för att få en vacker nyans. Tänk på att lösningarna färgar av sig, använd tillbehör
av metall eller engångsmaterial. Lägg sedan i äggen och låt dem ligga två timmar eller
över natt beroende på starkt färgade ägg du vill ha.
RÖDKÅL (Blåa nyanser):
2,5 dl hackad rödkål
2,5 liter vatten
1/2 msk vitvinsvinäger
Koka samman i 30 minuter. Separera kålen från färgningsvätskan.
GURKMEJA (Gula nyanser):
1 msk gurkmeja
3 dl vatten
1 msk vitvinsvinäger
Koka samman i 30 minuter.
GUL LÖK (Orange nyanser)
2,5 dl lökskal/skal från cirka 3 lökar
2,5 dl vattenlösning
1/2 msk vitvinsvinäger
Koka samman i 30 minuter. Separera lökskalet från färgningsvätskan.
RÖDBETA (Rosa nyanser)
2,5 dl hackade rödbetor (glasburk)
2,5 dl vatten
1/2 msk vitvinsvinäger
Koka samman i 30 minuter. Separera de hackade
rödbetorna från färgningsvätskan.

KAFFE (Bruna nyanser)
2,5 dl starkt svart kaffe
1/2 msk vitvinsvinäger (istället för vatten)
Tips: Att färga ägg i kokande färgämne ger en jämnare
färg än om man låter äggen ligga i det redan avsvalnade
färgämnet. Samtidigt kan det vara roligare att experimentera med färgningen tillsammans med barn eller i
lugn och ro och då är det avsevärt mycket trevligare att
arbeta med en avsvalnad färgningsvätska.
Ska äggen blåsas och sparas efter färgningen måste man
färga i kall färgningsvätska eftersom de annars flyter under färgningen. Man kan i efterhand behandla ytan med
fixativspray för ett mer hållbart resultat. Fixativspray
kan köpas på exempelvis Panduro Hobby till en kostnad
av cirka 90 kronor.
Experimentera gärna med olika kombinationer av färgämnen, exempelvis 30 minuter gurkmeja och 30 minuter
rödkål. Just denna kombination ger en grönaktig nyans
på ägget. Variera även hur länge äggen doppas i
färgämnet.
Källa www.tasteline.com

Jöns Larsas möte med trollgäddan
Någon gång på 1840-talet, en söndagsförmiddag under gudstjänsttiden, satt Jöns Larsa ute på Glombosjön och metade. Han fick napp av en kolossal gädda, som han också, utan ringaste svårighet, halade
upp i båten. Desto besvärligare blev det sedan att avliva den jättestora fisken, ty oaktat han flera gånger
stack sin stora täljkniv genom dess huvud, syntes livet aldrig vilja fly. Omsider kröntes dock hans ansträngningar med framgång och gäddan låg till synes livlös på båtens botten.
Knappt hade Jöns Larsa hunnit på nytt maska sin krok, förrän hans öron nåddes av ett rop nerifrån
djupet: >>Kom hem och ät nu, Snäppar-Anna>>, varpå gäddan ögonblickligen tog liv och återvände
samma väg varifrån hon kommit.
Nu var Jöns Larsa på det klara med, att det var en trollgädda som nappat på hans krok, och efter detta
metade han aldrig under sabbaten.
Ur ”Från Dellens nejder, Trollsägner – Humoresker” av J.P. Hansén, Författarens Förlag Delsbo
1925, pris 1 kr 50 öre.

Bobygda skola
lever vidare och
firar 5 år i höst

Bobygda Skola
- en möjlighet för
dig och ditt barn

Glädjande nyheter för Bobygden, skolan har
till hösten ökat elevantalet och har möjlighet
att driva skolverksamheten vidare. Rektor
och personal ser positivt på framtiden och
den vind som verkar blåsa ut mot Bobygda.
Det är mycket tack vare goda vitsord från
föräldrar och andra ”skolintresserade” som
vi har lyckats locka till oss de nya elever
som kommit under vårterminen och de som
börjar i höst.Våra föräldrar är våra bästa ambassadörer. Nu ska vi fortsätta kämpa för att
ha en levande skola i byn. Vi kan erbjuda en
bra kvalite och vi är stolta över vår skola. Vi
ska nu fortsätta utveckla skolan och bli ännu
bättre. Vi ska verka för att våra elever ska
växa, tillägna sig kunskaper och hjälpa dem
bli självständiga ansvarstagande individer.

Under våren kommer vi att ha en ”röjardag”
på skolan för föräldrar och er andra som
vill vara med på hörn och hjälpa till. Ni är
varmt välkomna. Anslag kommer att sättas
upp och information kommer finnas på både
skolans och Bobygdas hemsida. Det finns så
många olika sätt att vara delaktig på. Vi har
ju vår skolmormor och skolmorfar, Sigge
och Mona som är hos oss en dag/vecka. De
är en extra resurs som är mycket värdefull
såväl för personal som elever. Rune Eriksson hjälpte oss med att arrangera Vasaloppet
i februari, ett stort tack till honom. Har du
lust att hjälpa till på skolan är det bara att
höra av sig till rektor Lisa. (tel 21004)

forts från sid 1

Vindkraft är en helt förnybar energikälla.
Den ger inte upphov till några utsläpp av
växthusdrivande eller försurande ämnen
och dess påverkan på miljön kan återställas. Vindkraft är den energiform som växer
snabbast i världen. Än så länge motsvarar
den endast ca 2 TWh av Sveriges energiproduktion. Dock har Riksdagen som mål att år
2015 ska 10 TWh av Sveriges energiproduktion komma från vindkraften.

Glombo
Vindkraftanläggning
RES är ett dotterbolag inom RES-gruppen (Renewable Energy Systems) i Storbritannien, som är ett av världens ledande
vindkraftföretag. RES bildades 2001 och har
i dagsläget drygt 25 personer anställda med
huvudkontor i Göteborg. RES projekterar,
bygger, äger och driver vindkraftanläggningar. Under april månad 2008 påbörjade
RES byggnation av Sveriges största landbaserade vindkraftanläggning med 48 vindkraftverk utanför Strömsund i Jämtlands län.

Vi ses på byn och på röjardagen!
Rektor Lisa Fransson med personal

För ytterligare information kontakta:
Projektledare
Karl-Johan Hellblom
076-11 65 323, 031-339 59 66
karl@resskandinavien.se

